
P R E D A J N Á                                     12.12.2021 

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
UTOROK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 12.12. 945 Za † Annu a Jána Fabian 
Streda 15.12. 1700 Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
Piatok 17.12. 1700 Za † manžela a rodičov z oboch strán 
Sobota 18.12. 1700 Za † manžela Jaroslava a starých rodičov 
Nedeľa 19.12. 945 Za † Elenu a Emila Rotterových a ich rodičov 

OZNAMY 
 Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 na Slovensku znovu povolené verejné 

bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo zn. "očkovaní a prekonali 
covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej 
pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Pre účastníkov bohoslužieb 
je povinný platný covid pass. Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň 
čiastočne sprístupňuje bohoslužby, rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie a 
trpezlivosť, predovšetkým kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, 
samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na 
bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Biskupi - vzhľadom na predchádzajúce plošné 
zákazy verejných bohoslužieb – trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej 
slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú nádej, že 
toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďalších krokov smerom k 
Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu. 

 Vo štvrtok 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V piatok 17.12. od 10:00 hod. pôjdem ku chorým v Predajnej. V sakristii je listina na ktorú 

môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred vianočnými 
sviatkami. 

 Vzhľadom na aktuálne obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu nebude možné 
uskutočniť v našej farnosti hromadnú predvianočnú sv. zmierenia. Preto prosím, aby ste sa 
spovedali priebežne v týždni pred sv. omšami. V stredu, piatok a sobotu 45 min. pred sv. omšou 
bude vyložená Sviatosť Oltárna počas ktorej bude možnosť sa vyspovedať. Prosím, aby ste si 
sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na farskom úrade do 19. decembra. S návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 

sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa.



 

J A S E N I E                                          12.12.2021 

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
UTOROK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
8:30 Za  Pavla Štrbu a svokrovcov Kuvikových  

12.12. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  Annu a Mateja Kordíkových 

14.12. Utorok 16:00 Za  manžela Jána, jeho rodičov, a brata a synovca 
16.12. Štvrtok 16:00 Za  manžela Jána, syna a vnukov 

  8:30 Za  Evu Bučkovú  

19.12. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  Jozefa, rodičov, súrodencov a zaťov 

OZNAMY 
 Na základe rozhodnutia vlády SR sú od piatka 10.12.2021 na Slovensku znovu povolené verejné 

bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo zn. "očkovaní a prekonali covid-
19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. 
vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný 
covid pass. Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň čiastočne sprístupňuje 
bohoslužby, rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie a trpezlivosť, predovšetkým 
kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú 
situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. 
Biskupi - vzhľadom na predchádzajúce plošné zákazy verejných bohoslužieb – trvajú na efektívnom 
spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v 
pandemickej situácii. Majú nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri 
podnikaní ďalších krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V piatok 17.12. od 8:00 hod. pôjdem ku chorým v Jasení. V sakristii je listina na ktorú môžete 

zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 
 Vzhľadom na aktuálne obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu nebude možné uskutočniť 

v našej farnosti hromadnú predvianočnú sv. zmierenia. Preto prosím, aby ste sa spovedali priebežne 
v týždni pred sv. omšami. V utorok počas Večeradla a vo štvrtok hodinu pred omšou bude 
vyložená Sviatosť Oltárna počas ktorej bude možnosť sa vyspovedať. Prosím, aby ste si sviatosť 
zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Blížia sa Vianoce, čas lásky, pokoja a spolupatričnosti. Práve preto by sme mali v tento čas myslieť 
aj na našich spoluobčanov v hmotnej núdzi. Hoci času ostalo málo, ale aj tak chceme s Vašou 
pomocou uskutočniť charitatívnu akciu „Jasenčania Jasenčanom“. Pod chórom je pripravený 
stromček s číslami a popisom rodín. Pripravené balíčky prosím označiť číslom a doniesť do kostola 
k stromčeku do utorka 21.12. vrátane. Za Vašu pomoc a spolupatričnosť Vám Ďakujeme.  

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na farskom úrade do 19. decembra. S návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 

sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 


